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CZĘŚĆ I  

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Podstawa prawna badania 

Badanie „WEJŚCIE LUDZI MŁODYCH NA RYNEK PRACY” zostało ujęte w Programie 

badań statystycznych statystyki publicznej na 2009 rok, co stanowi podstawę prawną jego 

prowadzenia. Jest ono jednym z badań wymienionych w programie modułów do Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności (Europejskiego Badania Siły Roboczej – LFS), które 

mają być przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej w latach 2007– 2009 (Rozporządzenie 

Komisji Europejskiej nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r.). Aktem prawnym wprowadzającym 

w/w badanie modułowe w krajach Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Komisji 

Europejskiej nr 207/2008 z 5 marca 2008 roku. 

§ 2 

Informacje ogólne o badaniu 

Badanie modułowe jest to dodatkowe badanie realizowane jednocześnie z badaniem 

podstawowym. W przypadku modułów BAEL są to badania poświęcone określonej tematyce 

związanej z rynkiem pracy, przeprowadzane jednorazowo (lub cyklicznie) na próbie mieszkań 

wylosowanych do realizacji BAEL w określonym kwartale. 

§ 3 

Cel badania 

1. Badanie modułowe ma za zadanie rozszerzenie zakresu informacji zdobywanych 

w badaniu podstawowym.  

2. Głównym celem badania modułowego „Wejście ludzi młodych na rynek pracy”, 

prowadzonego w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jest „zgromadzenie 

wszechstronnego i porównywalnego zestawu danych dotyczących wchodzenia ludzi 

młodych na rynek pracy, co posłuży monitorowaniu postępu w realizacji wspólnych celów 

europejskiej strategii zatrudnienia oraz procesu integracji społecznej. Europejskie 

wytyczne w zakresie zatrudnienia obejmują szereg wskazówek politycznych istotnych dla 
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zatrudniania młodzieży, podkreślających, że należy zwiększyć wysiłki na rzecz tworzenia 

ścieżek zatrudnienia dla tej grupy oraz zmniejszenia panującego wśród niej bezrobocia. 

Wytyczne te również nawiązują do celów i poziomów odniesienia określonych w 

Europejskiej strategii zatrudnienia od 2003 r. na rzecz zmniejszenia liczby uczniów 

porzucających wcześnie szkołę, podniesienia ich osiągnięć edukacyjnych i „nowego 

startu” dla bezrobotnej młodzieży. Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 

2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności wzywa państwa 

członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na „wdrażanie założeń Europejskiego 

paktu na rzecz młodzieży poprzez ułatwianie młodym ludziom dostępu do rynku pracy, 

łagodzenie przejścia od kształcenia do pracy, co obejmuje doradztwo zawodowe, pomoc w 

uzupełnianiu wykształcenia, dostęp do odpowiednich szkoleń i praktyk zawodowych”. 

 

 

3. W szczególności wyniki badania posłużą do określenia: 

 

- jaki czas minął od momentu zakończenia formalnej edukacji do podjęcia pierwszej     

znaczącej (trwającej min. 3 miesiące) pracy, 

-  czy fakt wykonywania pracy w czasie nauki (doświadczenie zawodowe) 

przyspieszył znalezienie pierwszej pracy, 

- czasu i metody poszukiwania pracy, 

- oczekiwań wobec pierwszej pracy, 

- czy pierwsza praca jest zgodna ze zdobytym wykształceniem i dla których 

dziedzin zgodność ta występuje najczęściej, 

- czy pierwsza praca była zgodna z wyuczonym zawodem, 

- charakterystyki pierwszej pracy, 

- priorytetów wyboru pierwszej pracy, 

- czy czynniki takie jak środowisko, z którego wywodzą się młodzi ludzie 

(określone przez poziom wykształcenia rodziców, zawód, pochodzenie), płeć, 

region zamieszkania mają wpływ na pozycję młodych ludzi na rynku pracy, 

- ile osób kontynuuje naukę po przerwaniu regularnej edukacji, 

- czy praktyka zdobyta w trakcie nauki (w formie praktyk zawodowych) pomaga 

w znalezieniu pierwszej pracy. 
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§ 4 

Forma i zakres badania 

1. Badanie „Wejście ludzi młodych na rynek pracy” stanowi jednorazowe badanie 

przeprowadzane równocześnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności i jest 

realizowane przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, na próbie gospodarstw 

domowych wylosowanych do BAEL w II kwartale 2009 r.  

2. Podmiotem badania są osoby urodzone w latach 1974-1994, będące członkami gospo-

darstw domowych wylosowanych do badania, dla których wypełniono ankietę ZD.  

§ 5 

Organizacja badania 

Stosuje się § 4 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”. 

 § 6 

Ogólne zasady metodyczne 

1. Badanie modułowe „Wejście ludzi młodych na rynek pracy” prowadzone jest przy 

pomocy dodatkowej ankiety BAEL o symbolu ZD-I.  

2. Na pytania zawarte w ankiecie powinna odpowiadać osoba, której ankieta dotyczy. 

W wyjątkowych przypadkach (np. czasowa nieobecność osoby, brak możliwości 

nawiązania z nią kontaktu) wywiadu może udzielić inny członek gospodarstwa domo-

wego, pod warunkiem, że posiada odpowiednie informacje o respondencie dotyczące 

zakresu badania.  

§ 7 

Czynności ankietera w czasie prowadzenia wywiadu 

Stosuje się § 7 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”. 

§ 8 

Ogólne zasady wypełniania formularzy 

1. Stosuje się § 8 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”. 



 5

§ 9 

Sposób postępowania w przypadku odmowy bądź braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu 

1. W przypadku, gdy respondent odmówi wypełnienia ankiety, ankieter powinien wyjaśnić 

cel badania oraz zapewnić, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do 

celów statystycznych.  

2. Jeżeli respondent podtrzymuje swoją odmowę lub w innym przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu, należy wypełnić tylko część adresową ankiety modułowej. 

W tym celu w pozycji 07 należy wpisać jeden z poniższych symboli: 

1 - jest ankieta ZD, ale brak ankiety modułowej, ponieważ respondent odmówił 

udzielenia informacji związanych z tematyką badania modułowego, 

2 - jest ankieta ZD, ale brak ankiety modułowej, ponieważ osoba, której ankieta 

dotyczy jest nieobecna, a nikt inny nie chce lub nie potrafi udzielić informacji 

w zastępstwie. 

§ 10 

Obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej 

Stosuje się § 10 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”. 
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CZĘŚĆ II     

SZCZEGÓŁOWE ZASADY  WYPEŁNIANIA  ANKIETY  ZD-I 

§ 1 

Zakres podmiotowy badania 

Ankietę ZD-I należy wypełnić tylko dla osób urodzonych w latach 1974-1994, będących 

członkami gospodarstw domowych wylosowanych do Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności, dla których wypełniono ankietę ZD.  

Informacje o roku urodzenia respondenta znajdują się w Kartotece ZG – dział 1A część 2 

rubr. 3 oraz w ankiecie ZD – w dziale 1 (część adresowa), poz.07.  

 § 2 

Część adresowa ankiety 

Część adresową ankiety wypełnia ankieter na podstawie zapisów w Kartotece Gospodarstwa 

Domowego (ZG) bez zadawania pytań respondentowi. W odpowiednich pozycjach należy 

wpisać: 

1) w pozycji 00 - dwucyfrowy symbol województwa, 

2) w pozycji 01 – symbol oddziału terenowego US, 

3) w pozycji 02 – identyfikator mieszkania IDM, 

4) w pozycji 03 - numer gospodarstwa domowego nadany przez ankietera, 

5) w pozycji 04 - numer kolejny, pod którym osoba odpowiadająca na ankietę została 

wpisana w Kartotece ZG, 

6) w pozycji 05 - numer ankiety ZD, 

7) w pozycji 06 – płeć respondenta, 

8) pozycję 07 – „przyczyna braku ankiety” należy wypełnić zarówno w przypadku braku 

możliwości przeprowadzenia wywiadu, jak również wówczas, gdy respondent udzieli 

odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ZD-I. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu należy wpisać jeden z poniższych symboli: 

1 - jest ankieta ZD, ale brak ankiety modułowej, ponieważ respondent odmówił 

udzielenia informacji związanych z tematyką badania modułowego,, 
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2 -  jest ankieta ZD, ale brak ankiety modułowej, ponieważ osoba, której ankieta 

dotyczy jest nieobecna, a nikt inny nie chce lub nie potrafi udzielić informacji 

potrzebnych do wypełnienia ankiety ZD-I. 

W sytuacji gdy wywiad został zrealizowany należy wpisać symbol „0”  

§ 3 

 

Blok pytań dla respondenta 

Pytania oznaczone są cyframi arabskimi, a odpowiedzi na nie powinny być uzyskane 

w czasie wywiadu z respondentem (w wyjątkowych sytuacjach – z inną osobą 

z gospodarstwa domowego).  

1.   Pytanie 1 ma na celu określenie najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia 

rodziców lub opiekunów respondenta. Jeśli ojciec i matka należą do gospodarstwa 

domowego, informacje dotyczące najwyższego poziomu ukończonego przez nich 

wykształcenia można uzyskać z podstawowej ankiety BAEL (ZG Dział 1A pkt.1 rubr.7) 

bez zadawania tego pytania. Jeśli osoba ankietowana pyta, którzy rodzice (biologiczni  

czy nie) powinni  być uwzględnieni, ankieter  powinien wyjaśnić, że chodzizapytać w 

pierwszej kolejności o tych rodziców, z którymi wychowywał się respondent i którzy 

mieli wpływ na wychowanie i edukacje respondenta (np. raczej macocha/ojczym niż 

rodzice biologiczni nie mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym). To pytanie 

może także dotyczyć innych osób, z którymi osoba ankietowana spędziła większą część 

dzieciństwa (np. dziadkowie). W razie wątpliwości, jako rodzice/opiekunowie mogą być 

określeni ci, którzy mieszkali z  respondentem, kiedy był on w wieku około 15 lat 

(informacje na temat poziomu wykształcenia rodziców powinny jednak dotyczyć 

najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia, a nie poziomu wykształcenia w 

momencie kiedy dziecko miało 15 lat). 

Jeśli osoba ankietowana dorastała z samotną osobą, należy określić jego/jej poziom 

wykształcenia, a w przypadku drugiego z rodziców zaznaczyć odpowiedź „nie dotyczy”. 

Osoby wychowywane w domach dziecka (instytucjach) także powinny wybrać odpowiedź 

„nie dotyczy”.  
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Osoby wychowywane w rodzinnych domach dziecka/rodzinach zastępczych powinny 

wpisać najwyższy poziom wykształcenia uzyskany przez swoich opiekunów. 

Wyrażenie "poziom ukończony" musi odpowiadać otrzymaniu świadectwa, certyfikatu 

lub dyplomu.     

2. Pytanie 2 - jeśli ojciec i matka należą do tego samego gospodarstwa domowego, 

informacje o kraju ich urodzenia można uzyskać z podstawowej ankiety BAEL (ZG Dział 

1A pkt.1 rubr.11) bez zadawania tego pytania. Definicja rodziców powinna być taka 

sama, jak zastosowana w pytaniu 1. W pytaniu 2, należy uwzględnić obecne granice 

krajów, a nie te które obowiązywały w momencie urodzenia rodziców respondenta 

(zasady wypełniania znajdują się w objaśnieniach do BAEL str. 143, pkt 108). W 

przypadku gdy krajem urodzenia rodziców/opiekunów nie jest Polska należy wybrać 

odpowiedź nr 2 i wpisać nazwę oraz symbol kraju. Jeśli osoba ankietowana dorastała z 

samotną osobą, należy ustalić jego/jej kraj urodzenia, a w przypadku drugiego z rodziców 

zaznaczyć odpowiedź „nie dotyczy”. Osoby wychowywane w domach dziecka 

(instytucjach) także powinny wybrać odpowiedź „nie dotyczy”.  

Osoby wychowywane w rodzinnych domach dziecka/rodzinach zastępczych powinny 

wpisać kraj urodzenia swoich opiekunów. 

3. Pytanie 3 służy ustaleniu, czy w trakcie nauki respondent wykonywał jakąkolwiek pracę 

przynoszącą zarobek lub dochód przez okres co najmniej 1 miesiąca w ciągu roku. 

Zmienna ta jest uzasadniona przez co najmniej dwa ważne cele: 

- ustalenie pierwszego doświadczenia na rynku pracy (poszukiwanie pracy, wymiar 

pracy, wynagrodzenie), które może mieć pozytywny wpływ na wejście na rynek 

pracy po ukończeniu nauki,  

- odróżnienie pracy wykonywanej jako część programów kształcenia.  

Pytanie należy zadać osobom, które zakończyły kształcenie formalne, jak i tym, które 

nadal się kształcą. Należy uwzględnić cały okres nauki (nie tylko ostatniego poziomu 

wykształcenia). ”Praca” oznacza tu pracę przynoszącą wynagrodzenie lub dochód w innej 

postaci w minimalnym wymiarze około 1 miesiąca rocznie, (w przybliżeniu można to 

wyrazić jako pracę w pełnym wymiarze czasu przez okres 4 tygodni lub 8 tygodni w 

niepełnym wymiarze czasu pracy). Celem jest uniknięcie rejestrowania drobnych 

(okazjonalnych), nieznaczących zajęć (trwających stosunkowo krótko), dlatego możliwe 
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do zaakceptowania jest odniesienie do co najmniej jednego miesiąca w danym roku. 

Respondenci, którzy pomagali nieodpłatnie w prowadzeniu rodzinnej działalności 

gospodarczej lub w pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 1 

miesiąca w ciągu roku mogą zaznaczyć odpowiedź „TAK” w wariancie „b” lub „c”, o ile 

uznają to jako istotne doświadczenie. 

Osoba, która nie pracowała, lub wymiar jej pracy nie przekraczał jednego miesiąca w 

ciągu roku (odpowiedź 1) przechodzi bezpośrednio do pytania 4, natomiast osoby, które 

pracowały w trakcie nauki powinny odnieść się, twierdząco lub przecząco, do każdego z 

pozostałych wariantów odpowiedzi (a, b, c). 

"Praca jako część programu nauczania" (wariant a) oznacza, że część realizowana w 

miejscu pracy jest obowiązkowym komponentem programu, jak np. praktyki lub 

obowiązkowy staż., bez którego nie uzyska się świadectwa ukończenia nauki. 

Praca wykonywana w okresie wakacji szkolnych zawiera się w wariancie b). 

Przerwy w nauce powinny obejmować przynajmniej jeden rok  szkolny/akademicki. 

 

6.4.Pytanie 4 jest pytaniem filtrującym. Informacje dotyczące najwyższego poziomu 

wykształcenia ukończonego przez respondenta można uzyskać z podstawowej ankiety 

BAEL (ZG Dział 1A pkt.1 rubr.7) bez konieczności zadawania tego pytania. Osoby bez 

wykształcenia szkolnego, bądź z niepełnym wykształceniem podstawowym przechodzą 

do pytania 19, pozostali kierowani są do pytania 5. 

5. Celem pytania 5 jest zdobycie informacji o dziedzinie, w jakiej respondent zdobył 

najwyższy poziom wykształcenia. Ankieter powinien najpierw wpisać opis słowny  

kierunku wykształcenia, podany przez respondenta, a następnie zaznaczyć jeden z 

symboli odpowiadający danej dziedzinie kształcenia. W przypadku, gdy respondent nie 

potrafi określić dziedziny, w jakiej się kształcił, ankieter powinien zadać pytanie 

pomocnicze o rodzaj szkoły. Symbol dziedziny powinien być kodowany na poziomie 3 

znaków. 

6. Pytanie 6 jest pytaniem filtrującym. Jego celem jest ustalenie, czy w ciągu ostatnich 4 

tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany) respondent był lub nadal jest uczniem 

lub studentem. Informacje te uzyskać można z podstawowej ankiety BAEL (pyt.90 

ankiety ZD) bez konieczności zadawania tego pytania. Odpowiedź o symbolu 1 

Formatiert: Nummerierung und
Aufzählungszeichen
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odpowiada odpowiedziom 1, 2 i 3 udzielonym w pytaniu 90 ankiety ZD, a odpowiedź o 

symbolu 2 odpowiedzi 4.  

Osoby, które w pytaniu 6 udzielą odpowiedzi o symbolu 1 przechodzą do pytania 19 

natomiast respondenci, którzy wybiorą odpowiedź 2 kierowani są do pytania 7. 

7. W pytaniu 7 "zakończenie" oznacza zakończenie nauki w systemie edukacji formalnej  

po raz ostatni przed badaniem, niezależnie tego, czy program został zrealizowany  

(ukończony) czy nie, nawet jeśli osoba ankietowana ma zamiar powrócić do 

kształcenia w przyszłości   ("przerwa") .     

Jeśli ktoś „rzucił” studia w trakcie ich trwania, już do nich nie powrócił i zajął się czym 

innym, to datą, którą należy wpisać będzie moment przerwania edukacji. 

Jeśli np. ktoś przerwał studia w 2002 roku, przez kolejne 5 lat pracował, a następnie 

wznowił je w 2007 roku, to datą zakończenia edukacji będzie data ukończenia studiów 

rozpoczętych wpo 2007 roku. 

W przypadku, gdy respondent ukończył studia na jednym kierunku, następnie zaczął 

pracować i po trzech latach podjął kolejne studia, to pod uwagę powinna być brana data 

zakończenia drugich studiów. powinna być brana pod uwagę.  

8. W pytaniu 8 należy uwzględnić jedynie pracę przynoszącą wynagrodzenie lub dochód w 

wymiarze ponad 3 miesięcy. Ta praca mogła się rozpocząć przed zakończeniem nauki, 

jakkolwiek jest to nadal pierwsza praca po ukończeniu nauki. W tym przypadku  data 

podana w tym pytaniu będzie wcześniejsza w stosunku do daty zakończenia/przerwania 

formalnej edukacji. Jeśli  obecna praca jest pierwszą pracą, ale w wymiarze krótszym niż 

3 miesiące (liczonym w okresie trwania tygodnia badanego), należy zakreślić  

odpowiedź 1. 

Praktyk uczniowskich/bezpłatnych staży, obowiązkowej służby wojskowej, prac na rzecz 

społeczności (wolontariat) oraz prac wakacyjnych nie należy brać pod uwagę.  

Osoby, które udzielą odpowiedzi 1 „nigdy nie miałem pracy dłuższej niż 3 miesiące” 

przechodzą do pytania 9. 

Osoby, które odpowiedzą, że „obecna praca jest ich pierwsza pracą” (odpowiedź 2) 

trafiają do pytania 15.  

Respondenci, którzy podadzą dokładną datę rozpoczęcia pracy przechodzą do pytania 12. 
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Pytania od 9 do 11 skierowane są do osób, które po zakończeniu/przerwaniu nauki nie 

miały pracy dłuższej niż 3 miesiące, tzn. w pytaniu 8 udzieliły odpowiedzi 1. 

 

9. Celem pytania 9 jest określenie oczekiwań respondenta wobec pierwszej pracy. W tym 

pytaniu respondent może wybrać co najwyżej dwie odpowiedzi, które uznaje za 

najistotniejsze oczekiwania. Wyjątek stanowi odpowiedź o symbolu „10”, która może być 

zaznaczona wyłącznie samodzielnie.  

    Wszystkie osoby odpowiadające na to pytanie przechodzą następnie do pytania 10. 

UWAGA  !   

W pytaniach 10-12 ankieter nie powinien odczytywać kafeterii odpowiedzi, tylko zadać 

pytanie, a następnie na podstawie uzyskanej informacji zakwalifikować odpowiedź do 

właściwej grupy. 
10.  Celem pytania 10 jest ustalenie w jakim sektorze gospodarki (prywatnym czy 

publicznym) respondent chciałby podjąć pierwszą pracę po zakończeniu/przerwaniu 

edukacji formalnej.  

Wszystkie pojęcia – definicje należy stosować analogicznie jak w objaśnieniach do 

BAEL. 

Sektor prywatny (str. 35, pkt 26) 

Sektor publiczny (str. 35, pkt 26) 

Pracownicy najemni (str. 27, pkt 12a) 

Pracujących na własny rachunek (str. 27, pkt 12b) 

11. Pytanie 11 służy określeniu w jakim zawodzie respondent chciałby pracować. 

W przypadku, gdy osoba odpowiadająca potrafi określić w jakim zawodzie chciałaby 

pracować, należy wpisać jego nazwę i odpowiednio go zasymbolizować. Symbole 

nadawane będą na podstawie obowiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (jak w 

BAEL). Osoby odpowiadające na to pytanie przechodzą następnie do pytania 18. 

Pytania od 12 do 14 skierowane są do osób, które w pytaniu 8 podały dokładną datę 

rozpoczęcia pierwszej pracy po zakończeniu/przerwaniu formalnej edukacji. 
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12. W pytaniu 12 chodzi o pierwszą pracę po zakończeniu/przerwaniu formalnej edukacji 

(praca mogła rozpocząć się jeszcze w trakcie nauki). Należy uwzględnić jedynie pracę 

przynoszącą wynagrodzenie lub dochód trwającą ponad 3 miesiące. Analogicznie jak w 

pytaniu 8 należy wyłączyć praktyki uczniowskie/bezpłatny staż, obowiązkową służbę 

wojskową, prace na rzecz społeczności (wolontariat) oraz prace wakacyjne. 

W pytaniu respondent powinien podać o dokładną liczbę miesięcy przepracowanych w 

pierwszej pracy po zakończeniu/przerwaniu formalnej edukacji. W przypadku         

trudności (np. gdy pierwsza praca trwała kilka lat) należy najpierw określić liczbę 

pełnych lat a następnie spytać o liczbę miesięcy przepracowanych w pierwszym i 

ostatnim roku tej pracy i w ten sposób ustalić dokładną liczbę miesięcy. 

13. W pytaniu 13 należy ustalić, w jakim zawodzie pracował respondent w pierwszej pracy 

po zakończeniu/przerwaniu formalnej edukacji. Symbole nadawane będą na podstawie 

obowiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (jak w BAEL).  

Pytamy o zawód w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy. 

14. Celem pytania 14 jest uzyskanie informacji o tym, jaki był rodzaj umowy w pierwszej 

pracy po zakończeniu/przerwaniu formalnej edukacji. Dotyczy ona rodzaju pierwszej 

umowy, nawet jeśli później była zmieniona. Pracownicy, którzy mają umowę na czas 

określony, to pracownicy, których praca zakończy się albo po upływie z góry określonego 

czasu, albo po upływie czasu nie określonego uprzednio, jednakże zdeterminowanego 

przez obiektywne kryteria, jak np. ukończenie zleconego zadania lub powrót do pracy 

czasowo zastępowanego pracownika. W przypadku, kiedy rozpoczynana pierwsza praca 

na początku obejmowała okres próbny, po którym podpisano umowę na czas 

nieokreślony, praca powinna być oznaczona jako praca stała.  

Rozróżnienie pomiędzy pracą w pełnym i niepełnym wymiarze powinno być dokonane na 

podstawie spontanicznej odpowiedzi respondenta. 

Pomagający członkowie rodzin – definicja jak w BAEL (str.28, pkt 12c). 

15. Celem pytania 15 jest ustalenie sposobu, w jaki respondent znalazł swoją pierwszą pracę 

po zakończeniu/przerwaniu edukacji formalnej. Pytamy o główną metodę uwieńczoną 

sukcesem,  która pozwoliła na znalezienie  pierwszej pracy. Należy wybrać tylko jeden 

wariant odpowiedzi. 
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21.16. Celem pytania 16 jest uzyskanie informacji na temat zgodności pierwszej pracy 

respondenta jaką wykonywał on po zakończeniu/przerwaniu formalnej edukacji z jego 

wyuczonym zawodem. Odpowiedź „nie dotyczy” należy odnosić do sytuacji, gdy osoba 

nie posiada zawodu wyuczonego, np. ukończyła liceum ogólnokształcące. Respondenci, 

którzy udzielą odpowiedzi o symbolu 1, 2 i 4 przechodzą do pytania 18, natomiast 

osoby, które wybiorą odpowiedź 3 trafiają do pytania 17. 

22.17. W pytaniu 17 pytamy o przyczynę, dla której respondent w swojej pierwszej pracy po 

zakończeniu/przerwaniu formalnej edukacji, nie pracował w swoim wyuczonym 

zawodzie. Skierowane jest ono do osób, które w pytaniu 16 udzieliły odpowiedzi 3 

(„nie”), tzn. nie pracowały w swoim wyuczonym zawodzie.  

18. Celem pytania 18 jest zdobycie informacji o tym, czym respondent zajmuje/zajmował(a) 

się w okresie od zakończenia/przerwania formalnej edukacji do rozpoczęcia pierwszej 

pracy. Pytamy o główne zajęcie. W przypadku różnych zajęć, respondent może wybrać 

zajęcie, które trwało najdłużej. Wakacje po zakończeniu edukacji należy wykluczyć 

(pytanie dotyczy okresu po zakończeniu edukacji formalnej i po wakacjach, jeśli osoba z 

nich skorzystała). “Praca” oznacza pracę przynoszącą wynagrodzenie lub dochód. 

Bezpłatne praktyki uczniowskie powinny być umieszczone w "inne przyczyny". 

Odpowiedź 9 „nie miałem (-am) przerwy” dotyczy wyłącznie przypadków, w których nie 

było okresu przerwy pomiędzy zakończeniem/przerwaniem formalnej edukacji, a 

rozpoczęciem pierwszej pracy (trwającej dłużej niż 3 miesiące) – np. respondent podjął 

pracę bezpośrednio po zakończeniu studiów. 

19. Pytanie 19 jest pytaniem kończącym wywiad i zadawane jest wszystkim osobom, które 

udzielały odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ZD-I. W pytaniu tym należy 

zaznaczyć, od kogo ankieter uzyskał informacje w trakcie przeprowadzania wywiadu. 
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